Семинар „Иновативни управленски практики”
27 септември 2016 г., 9.30 - 15 часа, зала Б на БТТП

27.09.2016г.
9:15 – 9:30

9:30 – 11:00

11:00 – 11:20

11:20 – 12:30

Програма на семинара
Регистрация
Сесия 1: Запознаване, въведение в темата
 Запознаване, изясняване на очакванията
 Промените в бизнес средата през последните години
 Защо традиционното управление не съответства на
днешната бизнес среда
 Въведение в иновативни управленски практики – по какво се
различават от традиционните, на какви принципи се
основават, какви са предимствата
Кафе пауза
Сесия 2: Запознаване с конкретни иновативни управленски практики
 Примери за иновативни управленски практики – Аджайл
Скръм, Мениджмънт 3.0, Радикален мениджмънт, Тийл,
холокрация и др.
 Демонстрация на елементи от иновативните управленски
практики (начало на екипна среща и уточняване на дневен
ред, процес на екипно даване на обратна връзка
(ретроспектива)

12:30 – 13:30

Обедна почивка

13:30 – 15:15

Сесия 3: Полезни иновативни инструменти и техники, които могат да
се приложат във всяка компания
 Как да имаме услуги или продукти, привлекателни за
клиентите (създаване на карта за преживяваният на клиента
(customer journey map)
 Как да подобрим екипната работа
 Оценка на иновационен капацитет чрез инструмента
IMP3rove (Представена от Х. Шотекова)
 Заключения, закриване на семинара

Таня Бояджиева – консултант и обучител по управление на хора в
организациите
Личната мисия на Таня Бояджиева е да помага на хората и
организациите да развият пълния си потенциал. През последните
няколко години тя търси, прилага и активно популяризира иновативни
управленски практики, които водят до постигане на хуманна,
балансирана и същевременно продуктивна работна среда в организациите. Таня има над
20 годишен опит като мениджър и управленски консултант. Опитът й включва 5
години като мениджър ЧР консултиране в Deloitte България и 6 години като завеждащ
консултантския отдел на Ernst&Young България. Понастоящем е управляващ директор на
консултантската компания „ТАБ Нео-мениджмънт”. Завършила е магистратури по
управление и развитие на човешките ресурси и по информатика, има специализация по
управление на хора в Япония. Сертифициран консултант е по британския стандарт
„Инвеститори в хора”. Таня Бояджиева е основател и първи председател на Българска
асоциация за управление на хора и е работила активно през годините за въвеждане на
професионален подход в България при управлението на хора. Тя непрекъснато се
информира за новостите в тази област и ги споделя с колегите от гилдията. От две години е
съ-председател на Асоциацията за иновативен мениджмънт STOOS Network България.

Билянa Георгиева – консултант и обучител по креативност и промяна
В цялата си кариера досега на обучител и мениджър Биляна е
приемала за своя мисия свързването на индивидуалните и
организационни цели чрез комуникация. Вярва, че чрез създаване на
хармонична организационна среда и извеждане на преден план на
общите ценности и мисия, екипите и отделните индивиди могат да са
по- удовлетворени и ангажирани. Работи с отдаденост вече повече от
8 години в областта на развитието на хора като стартира като обучител по меки умения в
застрахователна компания UNIQA. Имала е удоволствието да води различни като големина
екипи в областта на обучения и HR (от 3 до 35 човека), както и да бъде предприемач в
сферата на онлайн търговия с хранителни продукти. Вълнува се от провокиране на
креативността в бизнес среда и споделяне на иновативни мениджърски практики
(холoкрация, социокрация, демократично управление, teal) в InSpiral и STOOS Network
Bulgaria. Образование: Бакалавър Когнитивна и Социална психология, Jacobs University
Bremen; Магистър Организационна психология, СУ "Св. Климент Охридски"; EMBA, Cotrugli
Business School.

Христина Шотекова – ръководител на "Европейски иновационен и
информационен център" в Българската търговско-промишлена палата
Като част от екипа на Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа в
подкрепа на бизнеса, Христина е специализирана в консултирането на
фирми по въпроси, свързани с европейско финансиране, излизане на
нови международни пазари и намиране на подходящи бизнес и
проектни партньори. Интересите ѝ са насочени към бизнес развитие и ефективно
управление на процесите свързани с внедряване на иновации в МСП. Завършила е
магистратура по „Икономика и мениджмънт на иновациите“ в Университета в Страсбург,
Франция и е сертифицирана за извършване на оценка на иновационен капацитет на фирми
чрез инструмента IMP3rove. Към този момента Христина е „Комуникационен шампион“ за
Еnterprise Europe Network България и отговаря за управлението на различни проекти,
финансирани по рамковите програми на ЕС.

